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Presentatiespeech Thom de Graaf 

Alleen uitgesproken tekst geldt 

Democraten, 

Ik sta hier omdat ik vreselijk graag jullie lijsttrekker wil zijn. 

Ik brand van ambitie om eindelijk met die campagne te gaan beginnen. 

We hebben een wereld van kiezers te winnen. 

Ik wil de startblokken uit: ik wil de confrontatie aangaan met andere partijen 

En met andere lijsttrekkers. De kiezers laten zien wie het verschil maakt. 

Wij maken dat verschil!  

Jullie kiezen zelf. 

Zonder voordrachten van mensen die het zonodig beter weten.  

Zonder paleisrevoluties waarbij eerst een dolk in iemands rug moet worden gestoken. 

En zonder dat de partij wordt gekocht door iemand met een grote zak geld. 

Wij zijn de enige partij waar het doodgewoon democratisch gaat.  

Zoals het moet. 

Ik hoop dat jullie mij kiezen als jullie lijsttrekker.  

Dat is niet vanzelfsprekend. Dat moet het ook niet zijn.  

De keuze voor de lijsttrekker moet een bewuste keuze zijn. 

Voor iemand die jullie vertrouwen en die in het hart van D66 staat. 

Ik wil de aanvoerder zijn van een partij waarmee ik mij identificeer: 

Eerlijk en redelijk, betrouwbaar en vol vuur voor vernieuwing. 

Vooruitstrevend-liberaal en tot op het bot democratisch. 

Verstandig maar ook bereid om te vechten voor onze idealen. 



De partij koos er in 1998 voor in de regering te zitten. 

Ook al wisten we dat we het moeilijk zouden krijgen. 

En het werd moeilijk.  

Maar we hebben ook ontzettend veel bereikt om trots op te zijn. 

Nu gaan de verkiezingen niet meer over paars, nu gaan ze over ons zelf. 

Over onze mensen en over wat wij willen veranderen. 

Ik wil namens jullie de vinger leggen op de zere plek van Nederland: 

Dat ontstellende gebrek aan vertrouwen van mensen in hun eigen overheid. 

Dat ontstellende gebrek van politiek en overheid om een brug te slaan naar wat mensen willen, om 

verantwoording af te leggen en fatsoenlijk te besturen. 

Als jullie het willen, dan ga ik naar de kiezers toe om ze te zeggen. 

Dat het anders moet. Dat ze niet tevreden hoeven te zijn met te grote scholen, met te weinig politie 

en met slecht management in de ziekenhuizen. 

Ik wil dat mensen D66 kennen als de partij van de verandering.  

De partij tegen de onverschilligheid en voor het eigen recht van mensen.  

Voor een nieuwe overheid en voor echte democratie. 

Dat is niet doortuffen, dat is doorstoten! 

Als jullie mij kiezen is dat de eerste keer.  

Dan neem ik het stokje over van Els Borst. 

In 1998 kreeg ik als nummer twee meer dan 100.000 voorkeursstemmen.  

Dat was een begin van vertrouwen bij de kiezers. 

Ik ga dat vertrouwen uitbouwen.  

Op mijn eigen manier en met mijn eigen woorden.  

Ik ben geen populist en ik verdom het om er een te worden voor de verkiezingen.  

Maar ik zal wel keihard vechten tegen iedereen die angst en onzekerheid exploiteert en die met halve 

waarheden de kiezers wil paaien. 



Jullie kiezen met mij een bekend maar ook een nieuw gezicht. 

Vergis je niet: de lijsttrekkers van PvdA, VVD en Groen Links lopen al veel langer mee. 

Ik ben klaar voor een assertieve campagne en voor een lang gevecht tegen de heuvel op. 

Het zou fantastisch zijn als jullie mij vandaag het eerste duwtje geven!  
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